V Jornada de la Vinya i el Vi de JARC-COAG

Princ ipa ls a jut s pe l se c t or
vit iviníc ola c a t a là
Jornada tècnica
GUARDIOLA FONT-RUBÍ, dimarts 15 desembre 2015

Presentació
La 5a edició de la Jornada de la Vinya
i el Vi de JARC-COAG, celebrada
enguany a Guardiola de Font-Rubí, té
per objectiu oferir als viticultors una
visió global i clara sobre tots els ajuts
relacionats amb la seva activitat
professional, i fer una pinzellada a les
novetats normatives que els afecten.
Aquest acte també pretén ser un espai
per facilitar el coneixement mutu i
l'intercanvi, posant un granet més de
sorra per la millora del sector
vitivinícola català.

Programa
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.30 h Presentació de la Jornada
Il·lm. Sr. Xavier Lluch, alcalde de Guardiola de Font-Rubí.
Sra. Isabel Vidal, cap sectorial de la Vinya i el Vi de JARC-COAG.
9.45 h Nou règim d'autoritzacions en vinya i Plans de Reconversió i
Reestructuració de la Vinya
Sra. Anna Goutan, cap del Servei d’Ordenació Agrícola del DARP.
11.15 h Pausa
11.45 h Ajuts inclosos en la nova PAC 2014-2020
Sra. Esther Peña, directora general Desenvolupament Rural del DARP.
12.15 h Ajut per inversions en transformació i/o comercialització
Sra. Isabel Gomar, cap del Servei d'Indústries i Comercialització
Agroalimentàries del DARP.
13.00 h Eficàcia del tractament amb feromones contra el corc del raïm
Sr. Roger Rovira, tècnic ADV Sant Llorenç-Penedès Superior

Organització

13.30 h Torn obert de paraula
13.45 h Cloenda de la Jornada
Sr. Pere Bonet, president Consell Regulador DO Cava
Sr. Francesc Boronat, president JARC-COAG Catalunya
14.00 h Dinar - Restaurant Cal Pau Xic

Lloc de realització
Col·laboració

Centre recreatiu "La Cooperativa"
Avinguda Catalunya, 26
08736 GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però és important inscriure’s prèviament per
gestionar correctament el dinar, a través de: JARC-COAG Penedès
(Tel.: 93 817 41 23 – A/e: penedes2@jarc.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
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